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Η «ποιότητα» αποτελεί σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι

ένα θέμα που αφορά και απασχολεί όλους μας τόσο ως καταναλωτές,

όσο ως επιχειρηματίες και ως εργαζόμενους.

Η «ποιότητα» τα τελευταία χρόνια έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρον

αντικείμενο ενδιαφέροντος και αυτό δικαιολογείται, όπως λένε οι ειδικοί,

από το γεγονός ότι «πάντα μας αρέσει να συζητάμε και να αναφερόμαστε

για πράγματα υπό έλλειψη». Εκτός του προαναφερθέντος είναι βέβαιο ότι

«ποιότητα» είναι ένα θέμα που πουλάει και αυτό τεκμηριώνεται από το

γεγονός ότι 9 στις 10 διαφημίσεις στον τύπο, στην τηλεόραση, ή αλλού

αναφέρονται έντεχνα στην έννοια «ποιότητα».

Πόσο όμως γνωρίζουμε την έννοια «ποιότητα»;

H στρατηγική σημασία

της ποιότητας για την
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H γνώση μας 

για την ποιότητα

Μπορεί να μην είναι απόλυτα βέβαιο ότι:

Μερικοί διαβάζουμε, κάνουμε τους ειδικούς ή αρθρογραφούμε

για θέματα ποιότητας.

Αρκετοί δηλώνουμε άσχετοι, αλλά ενδόψυχα χλευάζουμε

αυτούς που κοπιάζουν για την ποιότητα.

Πολλοί συνδέουμε την ποιότητα με τη γραφειοκρατία με το

κόστος των χαμένων εργατοωρών σε ελέγχους ποιότητας, με το

κόστος του προγραμματισμού, με το κόστος των σωστών

υλικών, με το κόστος του μοντέρνου εξοπλισμού.

Σχεδόν όλοι προμηθευόμαστε φθηνά υλικά που δεν γνωρίζουμε

πράγματι τι μας στοιχίζουν.

Ορισμένοι ευκολόπιστοι αγοράζουμε βραβεία και διπλώματα

ποιότητας

...ένα όμως είναι πολύ βέβαιο, ότι λίγοι αποδεχόμαστε ότι όλοι

κερδίζουμε ή χάνουμε πελάτες και ως εκ τούτου χρήματα και

αυτό είναι αποτέλεσμα της «ποιότητας» μας. 

Η αλήθεια

Η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι μας καθημερινά είμαστε

εργαζόμενοι – παραγωγοί...

...όλοι μας καθημερινά είμαστε προμηθευτές και επίσης 

...όλοι μας καθημερινά είμαστε πελάτες.

Η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι μας καθημερινά λειτουργούμε

υπό το καθεστώς πίεσης και άγχους και αυτό γιατί εκτός ότι δεν

νιώθουμε καθημερινά ικανοποίηση ως εργοδότες ή ως

εργαζόμενοι, νιώθουμε επιπλέον προδομένοι και ως πελάτες.

Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας συμφωνήσει απόλυτα

ότι κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει και ότι δεν μπορούμε να

συνεχίσουμε άλλο να αντιμετωπίζουμε την «ποιότητα» με τρόπο

ευκαιριακό, το άρθρο αυτό στοχεύει να δώσει απαντήσεις, σε

μερικά σοβαρά ερωτήματα που απασχολούν κάθε μικρομεσαίο

επιχειρηματία και κάθε στέλεχος αυτού, ερωτήματα όπως είναι:

Γιατί πρέπει και εμείς;

Πόσο είμαστε έτοιμοι;

Τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε;

Από πού να αρχίσουμε;

Ποιότητα και Γνώση

Η «ποιότητα» παρότι όλοι μας πιστεύουμε ότι μας είναι ένα πάρα

πολύ γνωστό θέμα,  όσο το πλησιάζουμε, όσο το αγγίζουμε και

όσο αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε, τόσο συνειδητοποιούμε

ότι είναι ένα πολύ άγνωστο αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον

αντικείμενο καθημερινής μας απασχόλησης, ένα αντικείμενο το

οποίο μπορεί να αποτελέσει το πιο αποτελεσματικό «εργαλείο»

υλοποίησης των στόχων μας.

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε, είναι να

κατανοήσουμε ότι η «ποιότητα» δεν είναι μόνο βασική ευθύνη

κάθε ηγεσίας, αλλά ότι είναι επίσης θέμα άμεσης δικής μας

ευθύνης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους φόβους

και τις πιθανές αμφιβολίες που δημιουργούνται σχετικά με την

αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πρέπει να

ακολουθήσουμε και να αναλάβουμε επιτέλους το κόστος των

πράξεων μας. 

Είναι γνωστό ότι ο φόβος δημιουργείται από την έλλειψη

γνώσης και είναι αυτή η έλλειψη γνώσης που έχει δημιουργήσει

την εντύπωση ότι η «ποιότητα» είναι ένα δύσκολα προσεγγίσιμο

και δύσκολα μετρήσιμο αντικείμενο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να

κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε το σήμερα και τη διάχυτη

εντύπωση ή άποψη που επικρατεί ότι η ποιότητα κοστίζει. Θα

πρέπει να αποδεχτούμε άμεσα ότι η ποιότητα δύσκολα

αξιολογείται και ότι ακόμη πιο δύσκολα κοστολογείται Θα πρέπει

επίσης να κατανοήσουμε ότι, τα αποτελέσματα της «ποιότητας»

δεν είναι άμεσα ορατά (δεν δραχμοποιούνται άμεσα) και ως εκ

τούτου απαιτείται μακρόχρονη δέσμευση, υπομονή και επιμονή. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η «ποιότητα» εκτός του γεγονότος ότι

είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, είναι κατά κύριο λόγο προϊόν

οργάνωσης (νοικοκυρέματος) και για να την αναπτύξουμε σε

όλα τα επίπεδα στην Εταιρεία μας (όσο μικρή ή όσο μεγάλη

είναι), θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς,

ήτοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο εμπόδιο που

δεν είναι άλλο παρά η «αλλαγή της νοοτροπίας μας».

Μιλάμε για τον «ωχαδελφισμό» των άλλων, εμείς όμως τι λέμε

και τι κάνουμε, μήπως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε  τις

απόψεις μας και να δούμε ότι το θέμα «ποιότητα» είναι ένα πολύ

σοβαρό θέμα και δεν πρέπει ως εκ τούτου να το αναθέσουμε

αποκλειστικά σε άλλους... το ίδιο εξάλλου δεν κάνουμε με τα

οικονομικά μας. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

και η «Ποιότητα»
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